USNESENÍ
z 83. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26.3.2002
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu 26.3.2002 dle části A) upravené důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A) upravené důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO, včetně schválení prodloužení termínů
plnění některých usnesení dle části B) upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 187/1 louka o výměře 100 m2 v k.ú.
Lazce předem určenému zájemci panu Jiřímu Šejdovi dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 353/3 orná půda o výměře 39 m2 v k.ú.
Nemilany předem určenému zájemci panu Janovi Dolákovi dle důvodové zprávy bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2 v
k.ú. Nemilany předem určenému zájemci panu Rudolfu Fuchsovi dle důvodové zprávy bod I.
3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 559/4 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú.
Nová Ulice předem určenému zájemci panu Stanislavu Škůrkovi dle důvodové zprávy bod I.
4)
5. zveřejnění výpůjčky pozemků parc. č. 933/2 pastvina o výměře 859 m2 a parc. č. 935 ost.
pl. o výměře 1 894 m2, vše v k. ú. Řepčín předem určenému zájemci Základní škole
Svatoplukova 11 dle důvodové zprávy bod I. 5)
6. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Kyselovská 74 - 37 m2 předem určenému zájemci
Klubu důchodců Slavonín dle důvodové zprávy bod I. 7)
7. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 784/1 zahrada o výměře 280 m2 v k.ú.
Chválkovice panu Pavlu Stejskalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)

8. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 784/1 zahrada o výměře 397 m2 v k.ú.
Chválkovice panu Jaroslavu Michajlovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
9. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 784/1 zahrada o výměře 222 m2 v k.ú.
Chválkovice panu Ladislavu Hammerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
10. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 784/1 zahrada o výměře 280 m2 v k.ú.
Chválkovice paní Anně Krčkové dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1097/3 orná půda o výměře 474 m2 v k.ú.
Nemilany paní Boženě Oralové dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
12. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 247/21 louka o výměře 300 m2 v k.ú. Neředín
panu Josefu Borovičkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
13. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 575/1 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín
manželům Korotvičkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
14. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 575/1 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín
paní Naděždě Křižanové dle důvodové zprávy bod II. A) 10)
15. výpůjčku pozemku parc. č. 124/17 ost. pl. o výměře 5 279 m2 v k. ú. Olomouc - město
společnosti Frommer a Jaromiš spol. s r. o. bez možnosti umístění billboardů dle upravené
důvodové zprávy bod II. A) 14)
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 583/6 orná půda o výměře 5 m2 v k. ú.
Hodolany a části pozemku parc. č. 290 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Lazce reklamní
agentuře A. R. T. 247 s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 15)
17. opětovné zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č.
164/3 o výměře 3 708 m2 a parc. č. 446/8 o výměře 403 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín
obecně za účelem výstavby čerpací stanice PHM dle důvodové zprávy bod II. A) 17)
18. úplatný pronájem pozemků parc. č. 230/1 o výměře 4 460 m2, parc. č. 230/2 o výměře 2
500 m2, parc. č. 234/1 o výměře 1 678 m2, vše v k. ú. Mutkov manželům Vladimíru a Mgr.
Yvoně Vláčilovým dle důvodové zprávy bod II. A) 18)
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Hodolany
panu Rostislavu Smutnému dle důvodové zprávy bod II. A) 19)
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 19/3 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, části pozemku parc. č. 532/1 louka o výměře 2 m2 v k. ú. Svatý Kopeček a části
pozemku parc. č. 1025/23 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany společnosti Billboard a. s.
Praha dle důvodové zprávy bod II. A) 21)
21. uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na část pozemku parc. č. 633 orná půda o
výměře 9 m2 ve vlastnictví paní Růženy Výkrutíkové, část pozemku parc. č. 630 zahrada o
výměře 39 m2 ve vlastnictví paní Vlasty Židákové, část pozemku parc. č. 624 orná půda o
výměře 36 m2 ve vlastnictví Anny Škráčkové a paní Anežky Snášelové (oprávněný dědic),
část parc. 623 orná půda o výměře 28 m2 ve vlastnictví Josefa a Miloslavy Zdražilových,
část parc. č. 619/2 louka o výměře 56 m2 ve vlastnictví Josepha a Renaty Sheetyových a
část parc. č. 619/1 louka o výměře 72 m2 ve vlastnictví Romana a Ilony Havlíkových, vše v
k.ú. Lošov se statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 22)
22. zvýšení nájemného za užívání pozemku pod stavbou garáže ve vlastnictví nájemce na
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částku 15,-Kč/m2/rok pro Církev římskokatolickou -FÚ Nová Ulice - parc. č. 1204/7, L.
Ondřeje - parc. č. 1202/11, V. Soviše - parc. č. 1207/10, J. Hudečka - parc. č. 1208/11, Ing.
L. Procházku - parc. č. 1204/10 a 1207/6, MUDr. J. Hartla - parc. č. 1207/3, Ing. M.
Hansmana - parc. č. 1205/9, J. Tkadlčíka - parc. č. 1201/8, F. Prečana - parc. č. 1202/10, P.
Krejchu - parc. č. 1208/9, Ing. P. Rašticu - parc. č. 1201/7, J. Sedláčka - parc. č. 1205/1, Ing.
J. Mayera - parc. č. 1208/14, M. Bogdana - parc. č. 1201/6, Ing. M. Vepřeka - parc. č.
1202/9, K. Čepeláka - parc. č. 1205/8, V. Zajíčka - parc.č. 1196/3, V. Klimenta - parc. č.
1206/3 vše k. ú. Nová Ulice, Českou pojišťovnu, a.s. , Ing. L. Pospíšila, P. Jeřábka, P.
Pekárka, RNDr. J. Hallamu, J. Křepelkovou, M. Vogla, J. Hlaváče, MUDr. M. Mórovou, JUDr.
P. Dítě - všichni parc. r. 1712 k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 24)
23. zvýšení sazby nájemného v NP Wolkerova 44, sběrna oprav a prodejna kuchyňského
zařízení, 46 m2 na 850,- 400,- 250,- Kč/m2/rok od 1.4.2002 dle důvodové zprávy bod II. B)
6)
24. zvýšení sazby nájemného v NP Náves Svobody 37, sochařský atelier, 19 m2 na 300,Kč/m2/rok od 1.4.2002 dle důvodové zprávy bod II. B) 7)
25. zvýšení sazby nájemného v NP Náves Svobody 37, sochařský atelier, 19 m2 na 300,Kč/m2/rok od 1.4.2002 dle důvodové zprávy bod II. B) 8)
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č.373 zast. pl. o výměře 39 m2 v k. ú. Olomouc město Českému rozhlasu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 20)
27. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Komenského č. 1 - dříve sběrna sazky - 48 m2
obecně dle důvodové zprávy bod II. B) 9)
2. nevyhovuje žádosti
1. pana Ladislava Knause o úplatný pronájem pozemku parc. č. 721/1 orná půda o výměře
1148 m2 v k.ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
2. pana Josefa Michálka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 978/1 zahrada o výměře
270 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 8)
3. pana Ing. Milana Páleníka o úplatný pronájem pozemku parc.č. 87 zast.pl. o výměře 30
m2 a části pozemků parc.č. 1120/7 ostatní plocha o výměře 310 m2 a parc.č. 100/10 ostatní
plocha výměře 40 m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 11)
4. manželů Josefa a Jany Kelnarových o úplatný pronájem pozemků parc. č. 424/1 ostatní
plocha o výměře 2944 m2 a parc.č. 424/4 orná půda o výměře 443 m2 v k. ú. Slavonín dle
důvodové zprávy bod II. A) 12)
5. pana Otakara Wittnera o úplatný pronájem pozemku parc. č. 868/1 ost. plocha o výměře
1650 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 13)
6. paní Heleny Smutné, pana Elmana Iljasova a pana Zbyňka Ryšánka o úplatný pronájem
části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy
bod II. A) 19)
7. společnosti Billboard a. s. Praha o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 111/3 ost. pl.
o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 21)
8. DCK Rekrea o snížení nájemného v NP Žerotínovo nám. 3 dle důvodové zprávy bod II. B)
3)
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3. souhlasí
1. s odpočtem vynaložených nákladů na opravy kanalizace a elektroinstalace v NP Horní
nám. č. 1 ve výši 424 501,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
2. s podnájmem pro společnost CK Sunny Days s. r.o. se sídlem Štefániková 78, Praha 5 na
část NP - Horní nám. č. 1 o rozloze 25 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 10)
3. s realizací nového zastřešení objektu a fasády ve výši maximálně 6. 500 000,- Kč za
podmínky, že statutární město Olomouc bude mít majoritní zastoupení ve výběrové komisi
(komisích) na zadání zakázky (zakázek) a odbor investic bude provádět stavebně- technický
dozor celé akce a statutární město Olomouc bude provádět dohled a za podmínek dle
upravené důvodové zprávy bod II. B) 11)
4. s odpočtem vložených investic vynaložených na rekonstrukci střechy NP- - tř. Svobody 32
- Poliklinika Olomouc spol. s r. o. ve výši 3. 468 891,- Kč z nájemného dle upravené
důvodové zprávy bod II. B) 11)
5. se stavebními úpravami v nebytovém prostoru Rooseveltova 45 dle upravené důvodové
zprávy bod II. B) 2)
4. nesouhlasí
1. s podnájmem na část NP o rozloze 155 m2 pro Pavla Vymazala za podmínek
stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 15.2.2002 dle důvodové zprávy bod II. B) 5)
2. s podnájmem na část NP o rozloze 11 m2 pro Ivetu Žouželkovou za podmínek
stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 15.2.2002 dle důvodové zprávy bod II. B) 5)
3. se zrušením výpovědi NP Komenského 1, sběrna sazky, 48 m2 dle důvodové zprávy bod
II. B) 9)
5. bere na vědomí
smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 7.3.2002 mezi JeKV spol. s r.o., se sídlem v
Olomouci, Dolní náměstí 48, jako prodávajícím a DOMA-R s. r.o., se sídlem v Olomouci,
Ostružnická 18, jako kupujícím dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
6. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 12. 2. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod II. A) 16) ve věci schválení
úplatného pronájmu pozemků parc. č. 164/3 o výměře 3 708 m2 a parc. č. 446/8 o výměře
403 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín manželům Ing. Aleši a Ing. Monice Kráčmarovým za
podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 17)
2. usnesení RMO ze dne 12. 2. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod II. A) 16) ve věci doporučení
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc.
č. 164/3 o výměře 3 708 m2 a parc. č. 446/8 o výměře 403 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín s
manžely Ing. Alešem a Ing. Monikou Kráčmarovými při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 za
podmínek OKR a zbudování mycí linky dle důvodové zprávy bod II. A) 17)
3. část usnesení RMO ze dne 22. 2. 2000 čísl. spis. seznamu 4 bod II. B) 10 ve věci výše
částky při souhlasu s realizací nového zastřešení objektu a fasády ve výši 4,5 mil. Kč za
podmínky, že Město Olomouc bude mít majoritní zastoupení ve výběrové komisi (komisích)
na zadání zakázky (zakázek) a odbor investic bude provádět stavebně- technický dozor celé
akce a Město Olomouc bude provádět dohled dle důvodové zprávy bod II. B) 11)
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4. část usnesení RMO ze dne 12. 2. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod II. A) 14) ve věci výše
nájemného za pronájem pozemků parc.č. 1105/5 ost. pl. o výměře 4 653 m2, parc.č. 1105/6
zahrada o výměře 187 m2 a parc. č. 1105/7 zahrada o výměře 92 m2, vše v k.ú. Černovír
Českému kynologickému svazu a schvaluje nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok dle důvodové
zprávy bod IV. 3)
5. část usnesení RMO čísl. spis seznamu 2 bod II. B) 3 ve věci rozlohy u úplatného pronájmu
NP - MŠ Jílová 41 panu Stanislavu Božičevičovi a schvaluje výměru pronajaté plochy
149,02 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 4)
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. úplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání objektu bydlení č.p. 1052 s
pozemkem parc.č.st.1083/2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc (Foerstrova 32) za účelem
zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a
modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních teplovodních rozvodů včetně
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a el.
energie a připojení na kanalizaci za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle upravené důvodové zprávy bod III. 4)
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telefonního kabelu na
pozemku parc. č. 913/59 ost. pl. o výměře 2 109 m2 v k. ú. Nová Ulice ve prospěch
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 5)
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelů NN a rozpojovacích
skříní na pozemcích parc. č.89/4 ost. pl. o výměře 9 939 m2 v k. ú. Olomouc - město, parc.
č. 101/1 zahrada o výměře 759 m2, parc. č. 374 zast. pl. o výměře 301 m2, parc. č. 101/66
ost. pl. o výměře 1 659 m2, parc. č. 101/61 ost. pl. o výměře 1 011 m2, parc. č. 98/9 ost. pl. o
výměře 1 386 m2, parc. č. 98/5 zahrada o výměře 602 m2, parc. č. 105/54 ost. pl. o výměře
5 841 m2, parc. č. 375 zast. pl. o výměře 315 m2, parc. č. 101/16 ost. pl. o výměře 1 546 m2,
parc. č. 104/7 ost. pl. o výměře 1 687 m2, parc. č. 105/15 ost. pl. o výměře 1 723 m2, parc. č.
105/56 ost. pl. o výměře 1 713 m2, parc. č. 103/16 ost. pl. o výměře 1 796 m2, parc. č. 289
ost. pl. o výměře 2 521 m2, parc. č. 105/75 zahrada o výměře 150 m2, parc. č. 105/60 ost.
pl. o výměře 1 741 m2, parc. č. 105/64 ost. pl. o výměře 2 840 m2, parc. č. 106/6 ost. pl. o
výměře 1 280 m2, parc. č. 104/11 ost. pl. o výměře 268 m2, vše v k. ú. Lazce ve prospěch
společnosti Severomoravská energetika, a. s. Ostrava za podmínky použití bezvýkopové
technologie při přechodu přes komunikace a za podmínky uzavření dohody s vlastníkem
chodníků o společném postupu jejich obnovy dle upravené důvodové zprávy bod III. 7)
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelů NN a umístění osmi
rozpojovacích skříní na pozemcích parc. č. 41 zast. pl. o výměře 461 m2, parc. č. 68/1zast.
pl. o výměře 457 m2, parc. č. 209 zast. pl. o výměře 450 m2, parc. č. 4/2 zahrada o výměře
55 m2, parc. č. 6 zahrada o výměře 151 m2, parc. č. 53/2 ost. pl. o výměře 2 073 m2, parc.
č. 39/2 ost. pl. o výměře 251 m2, parc. č. 50/2 zahrada o výměře 45 m2, parc. č. ost. pl. o
výměře 40 m2, parc. č. 62/4 ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 63/5 ost. pl. o výměře 214 m2,
parc. č. 67/3 ost. pl. o výměře 2 146 m2, parc. č. 68/3 ost. pl. o výměře 1 182 m2, parc. č.
71/2 ost. pl. o výměře 2 659 m2, parc. č. 71/4 zahrada o výměře 144 m2, parc. č. 72/3
zahrada o výměře 379 m2, parc. č. 75/3 zahrada o výměře 241 m2, parc. č. 78/22 ost. pl. o
výměře 342 m2, parc. č. 78/29 ost. pl. o výměře 133 m2, parc. č. 247/5 zahrada o výměře 59
m2, parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2, parc. č. 541/2 ost. pl. o výměře 4 434 m2,
parc. č. 573/1 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 580 ost. pl. o výměře 582 m2, parc. č. 582
zahrada o výměře 83 m2, parc. č. 541/1 ost. pl. o výměře 13 772 m2, parc. č. 547/1 ost. pl. o
výměře 3 356 m2, parc. č. 558/2 ost. pl. o výměře 2 727 m2, vše v k. ú. Neředín ve prospěch
společnosti Severomoravská energetika, a. s. Ostrava za podmínky použití bezvýkopové
technologie při přechodu přes komunikace a za podmínky uzavření dohody s vlastníkem
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chodníků o společném postupu jejich obnovy dle upravené důvodové zprávy bod III. 8)
5. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního kabelu na
pozemcích parc. č. 457/1 ost. pl. o výměře 6 618 m2, parc. č. 457/3 zahrada o výměře 31
m2, parc. č. 457/2 zahrada o výměře 167 m2, parc. č. 457/5 zahrada o výměře 304 m2 a
parc. č. 38/1 zast. pl. o výměře 595 m2, vše v k. ú. Hejčín ve prospěch společnosti ČESKÝ
TELECOM a. s. dle důvodové zprávy bod III. 9)
6. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního kabelu na
pozemcích parc. č. 1zahrada o výměře 602 m2 a parc. č. 204 ost. pl. o výměře 4 684 m2,
vše v k. ú. Nový Svět, parc. č. 848 ost. pl. o výměře 11 337 m2 v k. ú. Hodolany a parc. č.
1963/1 ost. pl. o výměře 27 657 m2 v k. ú. Holice ve prospěch společnosti ČESKÝ
TELECOM , a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes
komunikace dle důvodové zprávy bod III. 10)
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vodovodního řadu a
kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 115/5 zahrada o výměře 1 775 m2 a 636/1 ost. pl.
o výměře 1 497 m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti Czasch spol. s r. o. za
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové
zprávy bod III. 11)
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů Ing. Vlastimila a Mileny Žertových o odprodej části pozemku parc. č. 284
louka o výměře 143 m2 v k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod III. 1)
2. žádosti pan Mgr. Radka Ostrčila o odprodej části pozemku parc. č. 131/3 ost. pl. o
výměře 130 m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod III. 2)
3. žádosti manželů Jiřího a Elišky Bábkových o odprodej pozemku parc. č. 435 orná půda o
výměře 1 586 m2 v k. ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod III. 6)
9. doporučuje zastupitelstvu
souhlasit s umístěním tepelného zdroje v objektu bydlení č.p. 1052 s pozemkem
parc.č.st.1083/2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc (Foerstrova 32) dle důvodové zprávy
bod III. 4)
10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001 čísl. spis. seznamu 3 bod 8 ve věci úplaty za
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení optického kabelu na pozemcích parc.č.
1963/1 ostatní plocha o výměře 27 657 m2 v k. ú. Holice, parc.č. 848 ostatní plocha o
výměře 11 337 m2 v k. ú. Hodolany, parc.č. 842 ostatní plocha o výměře 11 030 m2 v k. ú.
Hodolany, parc.č. 204 ostatní plocha o výměře 4 684 m2, parc. č. 1 zahrada o výměře 602
m2, vše v k. ú. Nový Svět ve prospěch UP Olomouc a schválit zřízení věcného břemene
bezúplatně za podmínky bezplatného zapůjčení dvou optických vláken pro potřeby
statutárního města Olomouce po dobu 10-ti let dle důvodové zprávy bod IV. 1)
2. část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2001čísl. spis seznamu 3 bod 11 ve věci úplaty za
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na parc. č. 654 v k. ú.
Olomouc - město ve prospěch University Palackého a schválit zřízení věcného břemene
bezúplatně dle důvodové zprávy bod IV. 2)
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11. ukládá
uzavřít dodatky k nájemním smlouvám, příp. nové nájemní smlouvy na užívání pozemku pod
stavbou garáže ve vlastnictví nájemce s účinností od 1. 1. 2002 dle důvodové zprávy do 21.
5. 2002 dle důvodové zprávy bod II. A) 24)
T: 21.5.2002
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:

3

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti - pozemková agenda odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce s J + F Trading, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení úplatného věcného břemene dle
důvodové zprávy bod č.1
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení bezúplatného věcného břemene dle
důvodové zprávy bod č. 4, 5 a 7
3. uzavření kupní smlouvy na pozemky dle důvodové zprávy bod č. 2 a 6

4. ukládá
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

4

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b.
38, 2. patro, s Novotným Milanem dle důvodové zprávy, bod 1a
2. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě U Letiště 6, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3, 1.
patro, s Kateřinou a Petrem Novotnými dle důvodové zprávy, bod 1b
3. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 25, 2.
patro, s Danuší Bětíkovou dle důvodové zprávy, bod 1c
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4. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3,
přízemí, s Milanem Dokoupilem dle důvodové zprávy, bod 1d
5. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Sladkovského 1B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b.
11, 1. patro, s Janem Marečkem dle důvodové zprávy, bod 1e
6. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Sladkovského 1E, Olomouc, velikosti 1+1, č.b.
12, 3. patro s Dagmar Revťákovou dle důvodové zprávy, bod 1f
7. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Jiráskova 10c, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3, 1.
patro, s Barborou Martošovou dle důvodové zprávy, bod 1g
8. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě U solných mlýnů 7, Olomouc, velikosti 1+3, č.b.
2, přízemí s Janem Vilhelmem dle důvodové zprávy, bod 2
9. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Na Vozovce 46, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9,
2. patro s Milanem Stehlíkem dle důvodové zprávy, bod 3
10. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Dolní náměstí 48, Olomouc, velikosti 1+4, č.b.
7, 1. patro s Romanou Berkovou dle důvodové zprávy, bod 4a
11. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b.
61, 3. patro s Karlem Portyšem dle důvodové zprávy, bod 4b
12. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Komenského 6, Olomouc, velikosti 1+1, č.b.
19, 4. patro s Evou Petrůjovou dle důvodové zprávy, bod 5
13. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Komenského 5, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 5,
1. patro s MUDr. Eliškou Rapantovou dle důvodové zprávy, bod 6a
14. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Stiborova 28, Olomouc, velikosti 1+2, č.b.16, 5.
patro s Věrou Pišínovou dle důvodové zprávy bod 6b
15. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Hrnčířská 38, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 2,2.
patro s Miroslavem a Marií Hnilicovými dle důvodové zprávy, bod 7a
16. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Ostružnická 4, Olomouc, velikosti 1+3, č.b.1, I.
patro s Danou a Pavlem Konečnými dle důvodové zprávy, bod 7b

3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:
Atanasopulusová Kateřina, J. Nálevky 13B, Olomouc
Sychrovská Jitka, Šimáček Ivan, U Letiště 2, Olomouc
Hauerová Alena, U Letiště 2, Olomouc
Dostálová Věra, U Letiště 2, Olomouc
Schinerová Michaela, U Letiště 2, Olomouc
Komínek Jan, Vodární 1, Olomouc
Skácel Petr a Karla, U Hradeb 2, Olomouc
Pacáková Dana, U Letiště 4, Olomouc
Hynek Jiří, Riegrova 24, Olomouc
Baláž René, P. Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8a,b
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2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:
Hegerová Alena, U Letiště 2, Olomouc
Štěpáníková Lenka, Černá cesta 27, Olomouc
Bryksová Hana, U Letiště 2, Olomouc
dle důvodové zprávy, bodu 9
3. s výměnou bytů:
· Pavel Sedláček, Nám.Terera 2, Olomouc, vel. 3+1
· Ludmila Hrubá, Legionářská 3, Olomouc, vel. 2+1
· Martin a Lucie Špatenkovi, Zikova 17, Olomouc, vel. 2+1
· Róbert a Jitka Trnovcovi, Skupova 5, Olomouc, vel. 3+1
· Šárka a Jaroslav Harazinovi, Zikova 13, Ol., vel. 3+1
· Pavel Maliňák, Masarykova 5, Olomouc, vel. 2+1
dle bodu 10 důvodové zprávy
4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu:
Anastazie Třísková, Dolní náměstí 30, Olomouc
Petr a Jana Waicovi, Helsinská 14, Olomouc
Stanislava Čtvrtlíková, Řezáčova 20, Olomouc
dle bodu 11 důvodové zprávy
5. Zakera Karimi, Černá cesta 47, Olomouc
s postupem dle bodu 12 důvodové zprávy - varianta a)
Předložil:

5

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 13.12.2001 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy
bod č. 1 str. 1 a přiložené tabulky + vyjádření SNO, a.s.
2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemníků domů Masarykova 21, Masarykova 3, Palackého 1 o prodej domů do
osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bodu 2 str. 1-2
3. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 3 str. 2
4. schvaluje
úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 4 str. 2 a ukládá Ing. Horákovi, nám.
primátora, převést částky na fond oprav spoluvlastníků
T: 9.4.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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5. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 5 str. 2
6. schvaluje
vrácení splátek II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 6 str. 2-3 a ukládá Ing.
Horákovi, nám. primátora, zajistit převedení splátek na fond oprav spoluvlastníků
T: 9.4.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
7. schvaluje
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové
zprávy bod 7 str. 3
Předložil:

6

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Pavelčákova 21 - obálková metoda

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s upraveným způsobem obsazení rekonstruovaných bytů v domě Pavelčákova 21, Ol. dle
upravené důvodové zprávy
3. ukládá
realizovat přijaté usnesení
T: 29.5.2001
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny roku 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
doplněnou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2002 dle doplněné důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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Rozpočtové změny - soupis nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením částky ve výši 470,5 tis. Kč dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých
požadavků
3. schvaluje
vykrytí částky ve výši 470,5 tis. Kč dle důvodové zprávy z rezervy rozpočtu města
T: ihned
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:

9

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny - přesun

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přesunem finanční částky dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Plavecký stadion - opravy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením částky dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků
3. ukládá
informovat ředitele společnosti Olterm & TD, a.s. o přijatém usnesení
T: 9.4.2002
O: vedoucí odboru školství
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

11

11

SK UP Olomouc - užívání plaveckého stadionu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s prodloužením stávající nájemní smlouvy o 1 rok
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 9.4.2002
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Výběrová řízení odboru investic - výzva více zájemcům,
ul.Polská

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyzvání firem dle bodů 1 až 5 důvodové zprávy
Předložil:

13

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Zařazení majetku do správy Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se spravováním majetku dle var.c) upravené důvodové zprávy
Předložil:

14

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Komentář k plnění investičních akcí r.2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
předložit materiál na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce jako informaci
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Poplatek za odpady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s metodikou promíjení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce
dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Žádosti o umístění předzahrádek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace LEGUÁN v
ulici tř. Svornosti č. 15, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. Marka Albrechta,
Albertova 3D, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10. v letech 2002 - 2003
3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar herna PENALTA v
ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku p. Pavlínu Drulákovou,
Vahalíkova 67, 772 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10. 2002
4. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace Mc
DONALD´S na Horním náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 38 m2 pro žadatele f. BRULÍK, spol.
s r.o., U Stadionu 12, 772 00 Olomouc, na dobu od 28.3. do 30.10.2002
5. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Expresrestaurant SAM v
ul. Ztracená 1-3, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group, spol. s r.o.,
Michalská 2, 771 00 Olomouc, na dobu od 28.3. do 31.10.2002
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6. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna MAHLER na
Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group spol. s r.o.,
Michalská 2, 771 00 Olomouc, na dobu od 28.3. do 24.4. a od 1.10. do 31.10.2002
Předložil:

17

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Zahraniční služební cesty - Ubeda, Nördlingen

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předložené důvodové zprávy
2. schvaluje
zahraniční služební cesty dle důvodových zpráv
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Příspěvky v oblasti kultury a vydávání periodických a
neperiodických publikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti kultury a vydávání periodických a neperiodických publikací dle
upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu s
Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce
T: 4.6.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

19

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Ceny města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s udělením Ceny města za rok 2001 osobnostem dle přílohy č.1 důvodové zprávy (Nominace
na udělení Ceny města Olomouce za rok 2001)
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3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce udělit Cenu města Olomouce za rok 2001 dle usnesení č. 2
4. ukládá
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2001 Zastupitelstvu města
Olomouce na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Petřík Miroslav, člen rady města
5. ukládá
organizačně zajistit slavnostní předání Ceny města Olomouce
T: 9.4.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
6. ukládá
zpracovat medailonky osobností dle usnesení č.2 a návrh obsahu odkazu na internetových
stránkách města - „Držitelé Cen města Olomouce“
T: 9.4.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
7. ukládá
Mgr. Rášťákovi, vedoucímu tiskového oddělení, zveřejnit obsah odkazu na internetových
stránkách města - „Držitelé Cen města Olomouce“
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
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Petřík Miroslav, člen rady města

Zadání změny ÚPnSÚ č. IX - Protipovodňová opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit po ukončení projednání návrh zadání změny ÚPnSÚ č.IX - Protipovodňová opatření
Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení
T: 23.4.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Obecně závazná vyhláška o změně a doplnění vyhlášky
č.1/2001 o závazné části ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. ukládá
předložit na zasedání ZMO dne 11.4.2002 Obecně závaznou vyhlášku o změně a doplnění
vyhlášky č.1/2001 o závazné části ÚPnSÚ Olomouc
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku o změně a doplnění vyhlášky č.1/2001 o závazné části ÚPnSÚ
Olomouc
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Program regenerace sídliště Úzké Díly

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit Projekt regenerace panelového sídliště Úzké Díly na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Projekt regenerace panelového sídliště Úzké Díly dle důvodové zprávy
4. schvaluje
zařazení akce realizace 2. etapy Parku Malého prince do soupisu nekrytých požadavků dle
důvodové zprávy
T: ihned
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Program certifikace cyklistických měst

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
podepsat dopis k přistoupení Statutárního města Olomouce k certifikaci Bypad+ dle
důvodové zprávy v termínu do 31.3.2002
T: 9.4.2002
O: Látal Jan, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
nárokovat finanční prostředky do rozpočtu města na rok 2003 na účast města v tomto
projektu dle důvodové zprávy
T: 5.11.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
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Andrš Pavel, MUDr., člen rady města

MD - výběrová skupina

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup organizace výběrového řízení dle důvodové zprávy
3. schvaluje
složení výběrové skupiny dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Podněty ze ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předložené písemné odpovědi
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím účelového úvěru pro manžele Vojáčkovi
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3. ukládá
předložit žádost o úvěr z klasického FRB ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit poskytnutí účelového úvěru z Fondu rozvoje bydlení
města Olomouce dle důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Zajištění provozu kašen

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
informovat Krajský úřad Olomouckého kraje o stanovisku vlastníka při zajištění provozu
kašen dle var.a) důvodové zprávy
T: 9.4.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Smlouva o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších
práv a povinností vlastníka - dopracování Smlouvy se SNO,
a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s úpravami Smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností
vlastníka dle diskuse a důvodové zprávy
3. ukládá
primátorovi města upravenou smlouvu za vlastníka podepsat
T: 23.4.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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Program 22. zasedání ZMO, konaného dne 11.4.2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Provoz veřejných WC

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě
Olomouci dle důvodové zprávy
3. souhlasí
se zařazením do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
4. ukládá
podepsat dodatek smlouvy dle důvodové zprávy
T: 9.4.2002
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Petřík Miroslav, člen rady města
Předložil:
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Petřík Miroslav, člen rady města

Koncepce předlažeb komunikací v MPR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
ve spolupráci s odborem dopravy a TSMO, a.s. dopracovat koncepci o způsob provádění
aktuálních oprav v roce 2002 a 2003
T: 21.5.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Petřík Miroslav, člen rady města
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Hynaisova ulice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o výkonu správy mezi Statutárním městem Olomouc a společností
Olomoucká investorská s.r.o. na objekt Hynaisova ulice 34/10 dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvu o výkonu správy dle upravené důvodové zprávy
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č.1
3. promíjí
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle
vyhlášky č. 19/1998 následujícímu žadateli:
1) Obecní úřad Náměšť na Hané, žádost č.185, 1 ks SPZ
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Fond hospodářského rozvoje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s příjmem fondu dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit příjem fondu na jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

20

4. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce příjem fondu schválit
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Přednádraží - fontána

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s předloženým záměrem realizace fontány dle důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Zvláštní užívání místní komunikace - Mgr. Václavková

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vyhovuje
žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa dle důvodové zprávy
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Zimní stadion

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
dopracovat a RMO předložit návrh smlouvy o výpůjčce
T: 9.4.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
3. schvaluje
vykrytí částky na pořízení umělé plochy dle důvodové zprávy - z rezervy rozpočtu
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Kanalizační sběrač A II

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
obsah upravené důvodové zprávy
2. schvaluje
návrh řešení dle bodu B upravené důvodové zprávy
3. ukládá
postupovat v souladu se schváleným řešením dle bodu B upravené důvodové zprávy z
důvodu havarijního stavu v dané lokalitě
T: ihned
O: vedoucí odboru investic
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Pavel Horák
náměstek primátora

22

